Vážení obchodní pøátelé,
rádi bychom Vám touto cestou podali informace o novinkách v sortimentu Thermis. Rozšíøili jsme náš sortiment
topných tìles o tìlesa s digitální regulací. Digitální termostat je vhodné použít u tìles s výkonem do 2kW,
v pøípadì vyšších výkonù je nutné použít další ovládací prvek (stykaè). Bližší informace Vám rádi poskytneme
na technickém oddìlení.

Topné tìleso s digitální regulací TRG 31

Topné tìleso je urèeno pro pøímý ohøev libovolné kapaliny (odpovídající materiálovému provedení) v domácích
i prùmyslových zaøízeních, napø. v topných kotlích, zásobnících horké vody, pøedehøívácích vody nebo prùtokových
ohøívaèích. Tìleso musí být pøi provozu neustále ponoøeno až po hlavici v kapalinì. Vyhovuje použití tam, kde je
zapotøebí vratná tepelná pojistka nad rámec regulace.
Trubková topná tìlesa mají dobré tepelnì-technické, elektrické a mechanické vlastnosti. Topná tìlesa se skládají ze
dvou èástí – topná èást a svorkovnice.
Topná èást je složena ze tøí topných vìtví z mosazi nebo ušlechtilé oceli (D 8,5 mm; nerez ocel 17 248 / INCOLOY
800) se silnì zhutnìlou izolaèní hmotou, v níž je zatavená topná spirála. Veškeré materiály, které jsou v ní použity
zajišují maximální protikorozní ochranu. Topné vìtve ve tvaru U jsou pøipevnìny k hlavici se závitem M48x2 nebo
G11 “.
Svorkovnice je tvoøena hliníkovým odlitkem s IP 54. Souèástí je digitální termostat urèený pro regulaci topného
tìlesa, vratná tepelná pojistka chránící pøed pøehøátím topného tìlesa a doutnavka indikující stav (topí / netopí).
Dosáhne-li teplota média rozpínací hodnoty tepelné pojistky, dojde k rozpojení elektrického obvodu. Opìtovné
sepnutí je možné pouze mechanicky - stisknutím tlaèítka na tìlese spínaèe po ochlazení teplotního èidla.
Topná tìlesa se snadno instalují pomocí hlavice se závitem M48x2 nebo G11 “. Elektrický pøívod je možný
z obou stran pøes OBO-VTEC prùchodku.
Zapojení elektrické èásti: Elektrické pøívody jsou zapojovány pøímo na svorkovnici a nikoli na topné tyèe. Topné tìleso
je nutno uzemnit dle pøíslušných norem. Požadovaná teplota se nastavuje pomocí digitálního termostatu
a doutnavka indikuje stav topí nebo netopí.
Šroubované topné tìleso musí být namontováno kvalifikovanou osobou, zaruèující dodržení pøíslušných norem
a pøedpisù. Uživatel je povinen zkontrolovat funkci nového zaøízení.
Aktuální teplota èidla

Zapnutí nebo vypnutí tìlesa
Nastavení požadovaných hodnot
Nastavení požadované hodnoty
Vstup do programovatelného menu
Doutnavka
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